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مقدمه
در جعبه ابزار سیاست خارجی ایاالت متحده آمریكدا «تحدری هدای اقتصدادی» از
مه ترین ابزارهای فشار برای همراهدی سدایر وشدارها ر هدرر هدای بدهاصدالح
بهرفتار است .تأویه بر این ابزار در میان رؤسای جمهار آمریكا به حهی است وده
بسیاری از انهیشمنهان در جهان ،از تحری های آمریكا بهعناان «سدح اقتصدادی»
این وشار یاد ورد انده .جهدانررایدی دالر ،درهد تنیدههی نظدا مدا ی جهدانی بدا
محاریت نظا ما ی آمریكا ،رابستگی تكنا اژیكی بسیاری از شدروتهدای بدزر
غیرآمریكایی به شروت های آمریكایی ر ...از دالیل اصلی تاانمنهی ایاالت متحده
در استفاد از ابزار تحری علیه وشارهای بهاصالح متخاص است.
ایران از ابتهای انقحب اسحمی ،در معرض تحری های آمریكا قرار هرفته ،امدا
در در باز زمانی مشخص ،این تحری ها رارد فاز تاز ای شه است؛ بدهطداریوده
میتاان هفت مقیاس ر عمق تحری ها در این در باز زمانی بههیچ رجه بدا قبدل از
آن قابل مقایسه نیست؛ نخست سالهای  89تا  92ر در از سال  97به بعه.
در باز زمانی نخست ،زیربندای حقداقی تحدری از طریدق قداانین ونگدر ر
فرمان های اجرایدی ریاسدت جمهداری پایده ریدزی ر در بداز زمدانی در  ،همدان
تحری ها مجهداً اجرایی شه .فرضیه پژرهش حاضر این اسدت وده ایداالت متحده
آمریكا ر بهطار خاص رزارت خزانهداری این وشار ،عحر بدر رضدت تحدری هدا،
برای هاشمنهسازی ر افزایش وارآمهی آن ها تدح

هسدترد ای را بده ودار بسدته

()1

است.

این پژرهش درصهد پاسخ به در پرسش اصلی ذیل است:
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 -۱راهبردهای آمریكا برای هاشمنهسازی ر وارآمه ساختن تحدری هدا علیده
ایران چیست؟
 -2مااجهه نامتقارن ایران با ههف واهش وارآمهی تحری های آمریكدا شدامل
چه راهكارهایی است؟
ناآرری ر تمایز پژرهش حاضدر در ایدن اسدت وده تداونان در هدیچید

از

پژرهش های داخلی ماضاع هاشمنهسازی ر وارآمده ودردن تحدری هدای آمریكدا
بهطار خاص بررسی نشه است .رر

این پژرهش تحلیلدی بداد ر جمدتآرری

اطحعات از طریق مالا عات اسنادی ر وتابخانهای صارت هرفته است.
 .١پیشینه پژوهش
مررر ادبیات پژرهشی حاز تحری نشان میدهه وه ماضاع «بررسی میدزان تدأ یر
تحری بر متغیرهای سیاسی ر اقتصادی وشارِ ههف» بیشتر مالمح نظر پژرهشگران
این حاز قرار هرفته است.
«هرشاسبی ر دینهار ا» ( )۱395ا ر تحری ها بر متغیرهای مه وحن اقتصدادی
نظیر رشه اقتصادی ،تجارت ،سرمایههذاری ر اشدتغال را بررسدی ودرد ر بده ایدن
نتیجه رسیه انه وه آ ار مستقی تحری ها تنها در خصاص رشه اقتصدادی ر رابالده
مباد ده معندادار است ر ارتباط مستقیمی میدان شدهت تحدری هدا ر آ ددار آن بددر
متغیرهای اقتصادی رجاد دارد.
«وازررنی ر همكاران» ( )۱394تأ یر تحری اقتصادی بر حج تجدارت ایدران
را با  73شری

اصلی تجاری بررسی ورد ر به این نتیجه رسیه انه وه تحری های

ی جانبه آمریكدا ،بدر تجدارت ایدران تدأ یر معندیداری نهاشدته ،امدا تحدری هدای
چنهجانبه ،ا ر معنی دار ر منفی بر تجارت خارجی ایران هذاشته است .این پژرهش
در بحث مقابله با تحری نشان می دهه وه ایران تاانسته اسدت از طریدق هسدتر
تجارت با وشارهای ا ث ،ا ر تحری های آمریكا را تا حدهی وداهش دهده .آنچده
بیشتر مهنظر این پژرهش است ،بررسی راهبردهای وارآمهسازی تحری ر از طرف
دیگر ،طراحی راهكارهایی برای شكست ابزار تحری است.
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«دراوا 1ر همكاران» به این پرسش پاسخ داد انه وه «آیا تحدری شدروتهدای
مرتبط با رهبران ی

وشار (بهعناان یكی از راهبردهای افزایش ا ربخشی تحدری )

میتاانه ماجب تغییر در محاسبات شاد ر آنها را به مذاور ر تاافق راغب ونده».
نتایج پژرهش نشان میدهه وه ساد سها شروتهای تحری شه مرتبط با رهبدران
ایران به اخبار خاب دربار مذاور ر رفت تحری بهشهت راونش نشدان مدیدهده؛
بنابراین به نظر می رسه وه این ماضاع میتاانه برای انتخداب هزینده آغداز ررنده
مذاور  ،انگیز خابی برای رهبران ایران ایجاد ونه ).(Draca & et al, 2019, pp1-4
«آهِن ر یهما» ( ،)20۱9رضت تحری از سای آمریكا ر اررپا علیه شروتهای
ررسی را یكی از راهبردهای مرتبط با هاشمنهسازی تحری دانسته ر به این سداال
پاسخ داد انه وه «آیا شروتهای ررسدی تحدت تحدری  ،از تحدری هدای هاشدمنه
آمریكا ر اررپا صهمه دیه انه یا خیر؟» نتیجه پژرهش نشان میدهه وه واهش قابل
تاجه درآمههای عملیاتی ،ارز

داراییها ر وارمنهان شروتهای تحت تحری در

نسبت با شروتهای غیرتحریمی بسیار قابلتاجه است (آهن ر یدهما ،20۱9 ،ص
.)33
«آنجلین» ،در پژرهش خاد نشان داد وه حرودت ایداالت متحده آمریكدا بده
سمت تحری های هاشمنه ر اجرای آنها نیازمنه ابزارهای هاشمنه اسدت .ری بده
این نتیجه رسیه است وه مه ترین ابزارهای قابل اسدتفاد بدرای اجدرای ایدن امدر
عبددارتاندده از :داد هددای سددا یفت ،ظرفیدت «فینسِددن»( )2ر داد هددای باند هددا در
نقلرانتقال رجا (.)Anglin, 2015, PP 13-15
در ماضاع طراحی راهكارهای مقابله با تحری پدژرهشهدایی نیدز در داخدل
وشار انجا شه است؛ از جمله:
«محیی ر همكاران» ( )۱396در پژرهش جامعی ،به ضرررت انعقاد پیمانهای
پا ی در ر چنهجانبه پرداخته ر نشان داد انه وه بسیاری از وشدارهای جهدان ،بده
سمت انعقاد ر اجرای چنین پیمانهایی رفتهانه .به بدارر ایدن پژرهشدگران اجدرای
پیمانهای پا ی ،ریژ شرایط تحری نیست ر تأ یرات زیادی بر جایگا پدال ملدی،
1. Mirko Draca
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واهش ریس

ناشی از ناسانات ارزی ،تاسعه تجارت درجانبه ر ماننه آن دارد.

«قاامی» ( )۱395نشان داد است وه وشدارها بدرای جلداهیری از مشدكحت
پا ی در مسیر تجارت خارجی راهكارهای مختلفی تهارک دیه انده .یكدی از ایدن
راهكارها پیمان در یا چنهجانبه ارزی اسدت وده اجدرای ایدن سیاسدت در شدرایط
ناسان شهیه ارزی می تاانه ماجب مصانیت تجارت بین وشارها شاد .در شرایط
تههیه ر تحری  ،ایجاد این پیمان ها از سیاست های ضررری بدرای تدهار تجدارت
خارجی است.
بنابراین بررسی پیشینه پژرهشی نشان میدهه وه ماضاع راهبردهدای آمریكدا
در جهت وارآمهسازی ر هاشمنهسازی تحری ها علیه ایران تاونان ،بهطار خداص
در دستار وار پژرهشگران داخلی قرار نگرفته است ر بدر همدین اسداس مدیتداان
هفت وه پژرهش حاضر ،در این ماضاع پیشگا ر دارای ناآرری است.
 .2راهبردهای آمریکا برای هوشمندسازی تحریمها علیه ایرا
مه ترین راهبردهای آمریكا در جهت هاشمنهسازی تحری هدا ر افدزایش ودارایی
آنها عبارتانه از:
 .١-2تعیین «اشخاص حقیقی و حقوقی» بهعنوا نقطه تمركز تحریم و درج آ ها
در «لیست تحریم»

۱

ه زمان با خررج آمریكا از برجا در  ۱8اردیبهشت  ،۱397در ماعه سده ر شدش
ماهه برای بازهشت تحری ها علیه ایران تعیین ر در بیانیه رزارت خزاندهداری ایدن
وشار ،بخش های اقتصادی مشمال تحری در ایران در این در باز زمدانی معرفدی
شه؛ اما در  ۱4آبان  ،۱397یعنی پس از پایان شدش مدا  ،فهرسدتی طداالنی از ندا
اشخاص ر نهادهای ایرانی به یست تحری های آمریكا اضافه هردیده؛ اقدهامی وده
میتاان آن را حروت هر چه بیشتر به سمت تحری هاشمنه دانست تدا ا ربخشدی
«تحری های بخشی» (بخشهدای نفدت ،بدانكی ،پتررشدیمی ،وشدتیراندی ر  )...را
درچنهان ونه.
1. Specially Designated Nationals And Blocked Persons List
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تحری بیش از  700شخص ،نهاد ،وشتی ر هااپیما در درر جهیده تحدری هدا
نشان می دهه وه دستگا حاومه آمریكا تمروز خداد را بدر تحدری هدای هاشدمنه
هذاشته است؛ تحری هایی وه اصابت حهاوثری به ههف داشته ،بیشدترین فشدار را
به حاومیت رارد ونه .در ادامه مقایسهای بین تحری های بخشی ر تحری هاشدمنه
کاستیهای«تحریمبخشی»( )3عبارتانه از:

انجا شه است.
ا ف -تحمیل هزینه زیاد بهریژ بر شروا ر ه پیمانان؛
ب -فقهان وارآمهی؛
ج -ایجاد امكان درر زدن (برای مثال استفاد از وشدار ا دث ر شدروتهدای
پاششی برای تأمین واالها ر خهمات مارد نیاز ،استفاد از فلدزات هدرانبهدا بدرای
تسایه ما ی تجارت بهجای تراونش بدانكی ،بدیش فداوتار نایسدی ر تدأمین ارز از
وانال معامحت تهاتری ر )...؛
د -از بین رفتن امكان رصه هاشمنه؛
هد -از بین رفتن امكان مقصر دانستن بخشی از حاومیت.
مزیتهای«تحریمهوشمند» عبارتانه از:

در مقابل،
ا ف -امكان رصه هاشمنه؛
ب -انتخاب محهرد فشار نظیر ساق دادن ول مدراردات مدا ی ر بدانكی بده
امارات در درر پیشین تحری ها؛
ج -انتخاب حه فشار بر طیف خاص نظیر رهبران ی

وشار با هدهف تغییدر

محاسبات آنها )(Draca & et al, 2019, p3؛
د -سختهیری ر سهلهیری دربدار بدا مجداری درر زدن تحدری بدهمنظدار
شناسایی دقیق عاامل دست انهروار؛ هد -مقصر جلا دادن هرر یا سازمان خداص
در شرایط به اقتصادی؛
ر -داخلیسازی تحری ر سیا رسفیه وردن اقتصاد.
تاجه به این نكته ضررری است وه درج  700شخص ،نهاد ،وشتی ر هااپیمدا
در یست تحری  ،با حداقلخطا ر همچنین با شناسااییبباونبتانتبها هااباا

یكدیگر ،نشان دهنه حج عظیمدی از ودار تیمدی ،دقدت ،مالا عده ر بررسدیهدای
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اطحعاتی است .این رریهاد نشان میدهه وه دستگا حاومه آمریكا ،با تجمیدت تدی
وارشناسی ر وادرسازی ،تحری اشخاص ر نهادهای ایرانی را بقطهتمرکز اقدهامات
تحریمی خاد قرار داد است.
 .١-١-2زیربنای حقوقی تحریم اشخاص و نهادهای مرتبط با ایرا

بررسی رریدهاد  ۱4آبدان  ۱397ر درج  700شدخص ،نهداد ،وشدتی ر هااپیمدا در
یست تحری نشان میدهه وه زیرسداختهدای حقداقی تحدری ایدن اشدخاص ر
نهادها با یكهیگر متفارت است ر در نتیجه تبعات حقاقی ر اقتصادی متفدارتی بدر
هر ی

بار میشاد .برای شناخت این تبعات حقاقی ر اقتصادی ،ضدررری اسدت

زیرساخت حقاقی تحری اشخاص ر نهادهای ایرانی معرفی شاد.
 .١-١-١-2فرما اجرایی ١29٣8

ولینتان فرمان اجرایی « »۱2938را در سال  ۱994بدا اسدتناد بده «قدانان اختیدارات
اضالرار بینا مللی»« ،1قانان اضالرار ملی» 2ایداالت متحده آمریكدا ر  ...بدا هدهف
مقابله با اشاعه سح های وشتارجمعی صدادر ودرد .اشدخاص ر نهادهدایی وده بدا
استناد به این فرمان اجرایی رارد یست تحدری مدی شدانه ،برچسدب []NPWMD
جلای اس آنها درج میشاد .این فرمان اجرایی ی بار در سدال  ۱998در فرمدان
اجرایی « »۱3094ر ی بار در سال  2005در فرمان اجرایی « »۱3382اصح شده
است .بهماجب آخرین اصححیه ،اشدخاص ر نهادهدای خداطی ذیدل ایدن عنداان،
()4

مشمال مجازات مسهردسازی میشانه.
 .2-١-١-2فرما اجرایی ١٣224

جرج با

در سال  200۱متعاقب حملده بده بدرجهدای درقلدا در آمریكدا فرمدان

اجرایی « »۱3224را صادر ر ههف آن را مقابله با تررریس بیان ودرد .ایدن فرمدان
اجرایی مستنه به قانان «اختیارات اضالرار بینا مللی» است .اشدخاص ر نهادهدایی
وه با عناان مقابله با تررریس در یست تحری های آمریكا قرار مدیهیرنده ،عمدحً
1. International Emergency Economic Powers Act
2. the National Emergencies Act
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ذیل این فرمدان اجرایدی درج مدیشدانه ر در یسدت «اسدیان» ( 1)SDNآمریكدا
برچسب [ ]SDGTبر آنها زد میشاد .نكته مه آن است وده نهادهدای درجشده
در یست اسدیان ،ذیل اتهدا مقابلده بدا تررریسد مشدمال تحدری هدای انایده
هستنه )5(.به این معنا وه اشخاص ر نهادهایی وده بدا چندین افدرادی تعامدل داشدته
باشنه ،مشمال مجازاتهایی نظیر جریمه ما ی ،ساء شهرت ،بلاوه شهن داراییهدا
ر ممناعیت ادامه فعا یت اقتصادی در آمریكا ر در نهایت امكدان رررد بده یسدت
اسدیان خااهنه باد.
 .٣-١-١-2فرما اجرایی ١٣٣82

فرمان اجرایی « »۱3382در سال  2005پیرر مناقشه هستهای صادر شه ر مستنه بده
قانان اختیارات اضالرار بینا مللی ،قانان اضالرار ملی ر «قدانان سیسدادا» 2اسدت.
هفتمان این فرمان اجرایی ،مقابله با اشداعه سدح هدای وشدتارجمعی ر مقابلده بدا
تررریس است .جلای اس نهادها ر اشخاصی وه ذیل این عناان در یست تحری
قرار میهیرنه ،برچسدب [ ]IFSRدرج مدیشداد .ایدن نهادهدا در یسدت اسدیان
مشمال تحریمهایثابویه هستنه ر اشخاص ر نهادهدایی وده بدا ایدن افدراد تعامدل
داشته باشنه ،مشمال جریمه های مدا ی ،سداء شدهرت ،بلاوده شدهن دارایدی هدا ر
ممناعیت ادامه فعا یت اقتصدادی در آمریكدا ر در نهایدت امكدان رررد بده یسدت
اسدیان خااهنه باد.
 .4-١-١-2فرما اجرایی ١٣55٣

اربامددا فرمددان اجرایددی « »۱3553را در سددال  20۱0بددا هددهف تحددری اشددخاص ر
نهادهای مرتبط با نقض حقاق بشر در ایران صادر ورد .این فرمان مستنه به قدانان
اختیارات اضالرار بینا مللی ،قانان اضدالرار ملدی ر سیسدادا اسدت .جلدای اسد
اشخاص ر نهادهایی وه با استناد به این فرمان اجرایی رارد یست تحری میشانه،
برچسب [ ]IRAN-HRدرج میشاد .بدهماجدب ایدن فرمدان اجرایدی ،اشدخاص ر
1. Specially Designated Nationals
2. Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010
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نهادهای خاطی ذیل این عناان ،مشدمال مجاااا متدن سااای شده  ،حمایدت،
وم  ،اعالای تجهیزات ،ارا ه خهمات ما ی ر تكنا اژیكی ر  ...به تحدری شدههان
ذیل این عناان نیز مجازاتی مشابه خااهه داشت.
 .5-١-١-2فرما اجرایی ١٣599

فرمان اجرایی « »۱3599در سال  20۱2پیرر معرفی ایران به حاز قضایی بدا سدالح
باالی پالشایی صادر شه .در این فرمان اجرایی تعهاد زیادی از نهادها ر اشخاصِ
ذیل «در ت ایران» ر «نهادهای ما ی ایرانی» تحری شه انه .پس از برجا  ،ندا ایدن
نهادها ر اشخاص از یست تحری های انایه خارج شه؛ امدا بدا خدررج آمریكدا از
برجا  ،مجهداً در یست اسدیان رارد هردیه .این فرمان مستنه به قانان اختیارات
اضالرار بینا مللی ،قانان اضالرار ملی ر «قانان اختیارات دفاع ملی» 1باد  ،هفتمان
آن مبارز با پالشایی است .جلای اس نهادها ر اشخاصی وده بدا ایدن عنداان در
یست تحری قرار میهیرنه ،برچسب [ ]IRANدرج میشاد.
جریمه همكاری با نهادهدای درجشده ذیدل فرمدان اجرایدی  ۱3599بده ایدن
صارت است وه اهر نهاد تحری شه وه برچسب [ ]IRANرا دریافت ورد «بابك»
(از جنس نهاد ما ی) باشه ،فقط مشمال «تحری ار یه»( )6است ر میتاانه در حاز
تجارت واالهای بشردرسدتانه فعا یدت ونده؛ ر دی اهدر آن نهداد «غیرمدا ی» باشده،
مشمال تحری های ار یه ر انایه خااهه باد.
 .6-١-١-2فرما اجرایی ١٣846

در  ۱4مرداد  ۱397ترامپ فرمان اجرایی « »۱3846را صدادر ودرد وده در حقیقدت
سنه حقاقی بازهشت تما تحری های ایران است .در «بنه  »7این فرمان بدا اسدتناد
به قانان «واهش تههیده ایدران»( )7مصداب  ،20۱2مقدرر شده اسدت ،اشدخاص ر
نهادهای ایرانی مرتكب نقض حقاق بشدر ،مشدمال تحاریممتدن سااای شدانه.
مصادیق نقض حقاق بشر در این بنه از فرمان اجرایی عبدارتانده از :انحدراف در
استفاد از واالهای بشردرستانه صادرشه برای مرد ایران ،استفاد از تجهیدزات ر
1. National Defense Authorization Act
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فنارری در جهت نقض حقاق بشر ،سانسار اطحعات ،نباد پاشش خبری درسدت
اطحعات ر اخبار ر ایجاد اختحل فروانسی برای شبكههای خارجی .برای نهادها ر
اشخاصی وه تحت این عنارین در یست تحری درج میشداد ،برچسدب

[IRAN-

 ]TRAدر نظر هرفته میشاد.
 .2-١-2اثربخشی تحریمهای هوشمند بهواسطه تغییر در محاسبات هزینه -فایده
شركتها و نهادها

مررر اسناد تحریمی ایاالت متحه آمریكا نشان میدهه وده نقالده تمرودز ر فشدار
تحری ها بر اشخاص حقیقی ر حقاقی قرار داد شه است؛ نه در دتهدا .بدر ایدن
اساس این وشار شروتها ر اشخاص (حقیقی ،حقداقی ر در تدی) را در صدارت
تعامل با ایران مجازات میونه .مه ترین نتیجه این رریكدرد ،کابآمدی ر اثربخشای

است؛ این ا ربخشی ناشی از چنه هزار اساسی است:
 .۱شروتها با تاجه به بنیكر تجابی ر بهتبت مححظات بیتكگریزی خاد،
با مقررات تحریمی آمریكا همراهی خااهنه ورد.
 -2رضت مقررات تحریمی علیده در دتهدا باعدث بدررز اختحفدات سیاسدی
میشاد ر تحری اشخاص حقیقی ر حقاقی از این اختحفات جلداهیری مدیونده.
در حقیقت تحری های آمریكا ،ی

تحلیل هزینه-فایده پیش رری اشخاص حقیقی

ر حقاقی قرار میدهه؛ اینكه تعامل با ایران چه مزایایی برای آنها خااهه داشت ر
از دست دادن بازار آمریكا چه هزینههایی برای آنها ایجاد خااهه ورد .پاسخ ایدن
پرسش برای بسیاری از شروتهای خصاصی (به ریژ شروتهای اررپایی) بهیهی
است (.)Adesnik &Ghasseminejad, 2018, PP 1-10
 -3در انتخاب نقاله تمروز فشار (فشار تحریمی بر در تها یا شروتها) ی
نكته ظریف رجاد دارد .در تها میتااننه با ابزارهای خاد ،شروتها را نسبت بده
تعامل با وشاری یا فعا یت در حاز خاصی منت وننه؛ اما نمیتااننه آنها را بدرای
انجا چنین وارهایی مجبار وننه .ایدن نكتده نشدان مدیدهده وده محدهرد فشدار
به درستی انتخاب شه است ر به د یل همین «مقرر مسهردسازی» 1اررپا نتاانسدته
1. Blocking regulation
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تاونان دستاررد مشخصی داشته باشه ر شروتهای اررپایی را به ادامده تعامدل بدا
ایران متقاعه ونه (جعفرزاد ر عالار ،۱397 ،ص .)7
 .2-2تمركز گسترده بر شناخت ذینفع نهایی و توصیه به شركتهای متعامل باا
ایرا به حداكثر سختگیری در این موضوع

در سالهای هذشته با تقایت نظا ما ی رصهپذیر در سالح جهدان از ید طدرف ر
هستر

رر های پنهانواری مرتبط با تجارتهای غیرمجاز از طرف دیگر ،مقا ه

پالشایی ر تح

برای شناخت ذینفت نهایی معامله بسدیار پررند

شده اسدت.

برای اقتصاد ایران وه بهراساله تحری ها ،وانالهای استانهارد مدراردات بدینا مللدی
بسته شه است ،استفاد از رر های غیرمرسا (غیرمجداز در عدرف بدینا ملدل)
اهمیت پیها ورد است .این وانالها با هدهف تدأمین واالهدای مدارد نیداز ر بعضداً
حساس ،تسایه ما ی معامحت مرتبط با تجارت خارجی ،تأمین ارز اسكناسی بدرای
مهیریت بازار ارز داخلی ر  ...استفاد میشانه.
در ت آمریكا با عل به تح

ایران برای استفاد حهاوثری از ایدن واندالهدا،

تمروز ریژ ای بر شناخت ذینفت نهایی ورد است .رزارت خزاندهداری آمریكدا در
دستارا عمل های خاد ،شروتها ر نهادهای ما ی را ملز به اجرای «ارزیابی بایسته
تشهیه شه » 1در تعامل با اشخاص ر نهادهای ایرانی ورد اسدت()8؛ بده ایدن معندا
شروتها ر بان های خارجی در معامله با ی

ایرانی بایه یقین وننده وده ذینفدت

نهایی آن معامله چه وسی است ر مبادا با شخص یا نهادی پاششدی طدرف باشدنه
(رزارت خزانه داری آمریكا ،20۱8 ،صص )5-2؛ اما در عمل ،دستیابی بده چندین
یقینی بسیار دشاار است ر با تاجه به سالح مجازاتهای «ارف »( )9علیه نهادهدای
خاطی ،تحلیل هزینه -فایه  ،این شروتهای خارجی را مجاب میونه وه از چنین
معاملهای چش پاشی وننه.

1. enhanced due diligence
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 .٣-2حركت آمریکا در جهات درهام تنیاده كارد تحاریم هاای هساته ای و
تروریستی

تح

برای تغییر هفتمان تحدری هدای ایدران ر اینكده تحدری هدا از ذیدل هفتمدان

هستهای خارج ر ذیل تحری های مرتبط با حمایت از تررریس جانمدایی شداد ،از
راهبردهای دستگا حاومه ایاالت متحده آمریكدا اسدت؛ اقدهامی وده عمدحً رفدت
تحری ها را بسیار دشاار خااهه ورد ر رؤسدای جمهدار بعدهی آمریكدا حتدی در
صارت داشتن اراد جهی برای رفت تحری ها ،با دشااری حقاقی ر هزینه سیاسدی
قابلتاجهی مااجه خااهنه باد .این اقها همچنین ،ریس

تعامدل بدا اشدخاص ر

نهادهای ایرانی را بهشهت افزایش میدهه.
انهیشكه های نزدی

به حكامدت آمریكدا در یادداشدتهدای تحلیلدی خداد

هماار این راهبرد را پیشدنهاد ودرد انده؛ بدرای مثدال در هدزار

«بنیداد دفداع از

دماوراسی» 1با عناان «پاسخ مثبت به ایدران بده چده شدكل اسدت؟» تاصدیه مهد
«ممزرج ودردن تحدری هدای هسدتهای ر غیرهسدتهای ر قاعده هدذاری در جهدت
تفكی ناپذیری تحری های مرتبط با ایران» مالر شه است« :ترامدپ بایده وداری
ونه وه تما امیه ی

در ت دماورات برای احیای برجدا از بدین بدررد .ری بایده

دیااری از تحری های اضافه با موضوعا مختلا  را بندا ر وداری ونده وده هدیچ
ر یسجمهاری بعه از ار نتاانه آن دیاار را بهآسدانی فدرر بریدزد .چندین اقدهاماتی
نهفقط به بهانه فعا یت هستهای ایران ،بلكه بایه بر پایه سایر فعا یتهای این وشار،
از جمله حمایت از تررریس  ،برنامه ماشكی ر ماضاعات مرتبط با نقدض حقداق
بشر در ایران باشه .بنای چنین دیااری از تحری ها بایه بههانهای باشه وه تدرس ر
تردیه ماسسات ما ی ر شروتهای خارجی برای بازهشت به ایران ،بهشهت زیداد
شاد ر حتی اهر تاافقی محهرد (مدرتبط بدا ماضداع هسدتهای) در در دت بعدهی
آمریكا با ایران بسته شه ،باز ه آنها به بازار ایران بازنگردنده»

( Dubowitz, 2019,

.)p 4
اخیراً نشانههای چنین راهبردی در تحروات آمریكا نیز مشداهه شده اسدت.
1. The Foundation for Defense of Democracies
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تصایب «قانان واتسا» ،1تحری مجماعه سپا پاسهاران انقحب اسحمی ر درج ندا
این نهداد در یسدت سدازمانهدای تررریسدتی ر سدرانجا تحدری باند

مرودزی

جمهاری اسحمی ایران ر صنهرق تاسعه ملی بده بهانده حمایدت از تررریسد در
تاریخ  29مرداد  ،۱398مصادیقی از راهبرد ممزرج سازی تحدری هدای هسدتهای ر
تررریستی است )10(.در راقت در ت آمریكا درصهد است بخشهای اقتصادی ایدران
را وه پیشتر ذیل هفتمان هستهای تحری شه انه ،بهراساله ارتباط با سپا پاسهاران،
ذیل گفتمانحمایتااترنبیتم ،رارد یست تحری ونده .ایدن اقدهامات در نتیجده
مه خااهه داشت:
ا ف -افزایش ریس

تعامل با بخشهای اقتصادی تحری شه ؛

ب -تهار ر مانههاری تحری (.)Cullis, 2019, pp 1-2
 .4-2استفاده از ظرفیت اندیشکدهها بهمنظور شناسایی نقاط آسیبپذیر ایرا

ارتباط مهار با انهیشكه ها ر مراوز پژرهشی آمریكایی ر غیرآمریكایی همداار در
دستار وار مقامات آمریكا در حداز تحدری اسدت .برخدی از ایدن انهیشدكه هدا
عبارتانه از« :بنیاد هدریتیج»« ،2بنیداد دفداع از دماوراسدی»« ،شدارای آتحنتید »،3
«برروینگز»« ،4ایران رایر»« ،5ایران راچ»« ،6مروز مالا عات راشدنگتن در امدار خدارر
نزدی »« ،7انهیشكه رنده»« ،8ودارهرر بحدران»« ،9مرودز مالا عدات اسدتراتژی

ر

بینا مللی» 10ر «شارای ررابط خارجی» .11بارها مشاهه شه است وه وارشناسدان
1. Countering America's Adversaries Through Sanctions Act
2. The Heritage Foundation
3. Atlantic council
4. Brookings institute
5. Iran Wire
6. Iran watch
7. The Washington Institute for Near East Policy
8. The RAND Corporation
9. Crisis group
10. Center for Strategic and International Studies
11. council of foreign relation
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اصلی این نهادهای پژرهشی ر سیاسی ،با حضار در جلسات استماع ونگر ر سنا،
نظرات خاد را اظهار ورد ر تأ یر قابلتاجهی بر ررنه قانانهذاری داشتهانه.
 .5-2فشار بر اشخاص حقیقی و حقوقی با تأكید بر گفتوگوهای چهره به چهره

فشار ایاالت متحه آمریكدا بده در دتهدا ر شدروتهدا ،صدرفاً از طریدق قداانین،
دستارا عملها ر فرمانهای اجرایی این وشار نیست؛ هد در درر پیشدین تحدری
ه در درر فعلی ،بهورات مشاهه شه است وه مقامات ایاالت متحه  ،با سفر در
قا ب هیئتهای وارشناسدی ر سیاسدی بده وشدارهای اررپدایی ،آسدیایی ر حداز
خاررمیانه ،با رؤسای آن وشارها دربار مخاطرات ادامه رابالده بدا ایدران صدحبت
ورد انه؛ حتی در مااردی این هیئتهای سیاسی نهتنها با مقامات در تدی وشدارها،
بلكه با مهیران شروتهای خصاصی بزر

به هفترها نشسته ر آنها را از تهار

معامله با ایران بر حذر داشتهانه (.)Zarate, 2013, pp 165-175
 .٣خروج از محدوده تحریمپذیری از طریق مقاومسازی و متنوعسازی
ابزارهای نقلوانتقال وجوه
بر طبق مالا ب پیش هفته ،جعبهابزار تحری هدای ایداالت متحده آمریكدا در طدال
سا یان متمادی تكمیل شه ر در حال حاضدر دسدتار اصدلی مقامدات ایدن وشدار
وارآمهسازی این ابزارها است .در این شرایط ر در مقابل این سیاستهای تهاجمی
آمریكا در عرصه اقتصادی یا «جن

اقتصادی» ایران بایه چگانه راهبردی را به وار

ببنهد؟ آیا جمهاری اسحمی امكان مقابلهبهمثل دارد یا بایه مااجهه غیرمتقارن را در
دستار وار خاد قرار دهه؟ بهیهی است وه بر پایده داد هدا ر آمارهدای اقتصدادی،
ایران قادر به مااجهه متقارن با آمریكدا نیسدت ر بایده راهبدرد در را اتخداذ ونده.
پددژرهش حاضددر مددهعی اسددت ودده مااجهدده غیرمتقددارن ایددران عبددارت اسددت از:
«سیاستهذاری در جهت خررج از محهرد تحری پذیری».
در مسئله خررج از محهرد تحری پذیری ،یكدی از حداز هدایی وده نیازمنده
اقها فاری است ر سیاستهذاری در آن میتاانه تحری ها را تا حه زیادی بیا در
ونه ،بخش ما یه بینا مللی ر بهطار مشخص نقلرانتقال رجا است .بایه هفت در
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حال حاضر ،یكی از مهد تدرین شدكننههیهدای اقتصداد ایدران ر بدا البت مجدرای
ا رهذاری تحری  ،حاز نقل رانتقال رجا در حداز تجدارت خدارجی اسدت؛ بده
عبارت دیگر در بعه بینا مللی ،عدمتنوعبنشهایبقلنابتقالنجوهننابتتگیبه

ابزابهایقابلبصد (بهطار خاص سا یفت) در اجرای تدراونشهدای بدینا مللدی،
زمینه را برای اعمال تحری از طرف وشار تحری وننه فراه ورد است (علیدزاد
قر باغ ،۱393 ،ص  .)27استفاد صرف از ابزارهای رایج ر جهانیشده در اجدرای
تراونشهای بینا مللی برای وشداری نظیدر ایدران وده در طدال  40سدال بعده از
انقحب ،هماار تحت تحری باد است ،بههیچرجه منالقی نیست.
نكته دیگر آنكه تحری های ما ی ر بانكی ،عامل ا ربخشی تحدری هدای دیگدر
است ر سیاست هذاری برای خدررج از محدهرد تحدری پدذیری در حداز مدا ی
میتاانه وارآمهی سایر تحری ها را ه دچار چا ش ونه .در تأییه هزار فاق بایده
به اهمیتتحریمهایمالینبابكی (بهریژ جلاهیری از نقلرانتقال رجا مرتبط بدا
نهادهای ما ی ایرانی) ببتنتباسایرتحریمهایبخشی (تحدری صدادرات نفدت،
وشتیرانی ،بیمه ر  )...اشار ورد؛ به بیان ررشنتر این ساال مالدر اسدت وده «آیدا
مشكحت تحری های بانكی برای اقتصاد ایران بهانهاز سایر تحری ها باد اسدت؟»
پاسخ منفی است؛ چان تحری های بانكی از این جهت وه ضدمانت اجدرای دیگدر
تحری های بخشی هستنه ،اهمیت ر مسا ل بسیار بیشتری نسبت به دیگر تحری هدا
دارنه .تاضیح این هزار نیز ساد است .هر معامله بینا مللی مسدتلز انتقدال پدال
است؛ بنابراین انتقال رجا  ،شرط اجرای هر معاملده بدینا مللدی اسدت ر چنانچده
انتقال رجا به د یل تحری های بانكی دچار مشكل شاد ،تجارت بینا مللدی حتدی
در حاز های غیرتحریمی ه مختل خااهه شه؛ پس میتاان ادعا ورد وه «بناباو

مالینبابكی بینا مللی حلقهاصلیابجیرهتجاب خابجی است».
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نمودار  .1تناظر و اهمیت روابط پولی (نقلوانتقال وجوه) در مقابل تجارت كاال و خدمات

بر اساس تاضیحات فاق ،میتاان مدهعی شده وده مقدار سدازی ر متنداعسدازی
ابزارهای نقلرانتقال رجا در عرصه بینا مللدی ،مهامتاری باهنار  بدرای مقابلده
غیرمتقابن با تحری هدای آمریكدا اسدت ر اجدرای صدحیح ایدن راهبدرد مدیتاانده
هوشمندی ر کابآمدی تحری های آمریكا (مدا ی ر غیرمدا ی) را بدا چدا ش جدهی
مااجه ونه .در ادامه ابتها دربار سه هلاها محاری اعمال تحری های بدانكی اعد
از  -۱پیا رسان مدا ی بدینا مللدی؛  -2بسدتر بانكدهاری بدینوشداری؛  -3ررابدط
وارهزاری تاضیحاتی ارا ه ر پس از آن راهكارهای مقابله با چا شهدای هدر ید
بیان میشاد.
 .١-٣پیامرسانی مالی بینالمللی

یكی از مه ترین فرصتها ،طراحی یا استفاد از «سامانههای پیا رسان ما ی ماازی
سا یفت» است وه در مر مه خااهه داشت -۱ :رصهپذیری مبادالت ما ی ایران
تاسط رزارت خزانه داری آمریكا را رفت میونه؛  -2پایدهاری فراینده نقدلرانتقدال
()11

رجا بینا مللی را در مقابل شاکهای تحریمی آمریكا افزایش خااهه داد.

هفتنی است متعاقب حمله تررریستی  ۱۱سپتامبر« ،برنامه رهگیری تأمین ما ی
تررریس » 1طراحی ر بر اساس آن مقرر شده جریدان رجدا مدرتبط بدا تررریسد
1. Terrorist Finance Tracking Program
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شناسایی شاد ر «سا یفت»( )12مه ترین ر وارآمهترین مجدرای دریافدت اطحعدات
مرتبط با نقل رانتقال رجا باد )13(.در این میدان دسترسدی بدیحهرحصدر مقامدات
آمریكایی به اطحعات ما ی ر بانكی ر در مدااردی ساءاسدتفاد از آنهدا اعتدراض
شروت سدا یفت را بده دنبدال داشدت .سدرانجا بعده از وشدمكشهدای فدراران،
سازرواری طراحی شه وه دسترسی رزارت خزانهداری آمریكا بده اطحعدات مدا ی
اشخاص اررپایی محهرد شاد؛ اما این محهردیت در مدارد اشدخاص غیراررپدایی
اعمال نشه؛( )14بنابراین میتاان نتیجه هرفت وه مقامات رزارت خزانهداری آمریكدا
دسترسی واملی به اطحعات مرتبط با نقل رانتقال رجا مرتبط بدا ایدران در سدامانه
سا یفت دارنه.
نظا بانكی وشار تاونان در حداز پیدا رسدانی مدا ی ،عمدهتاً از پیدا رسدان
سا یفت استفاد ورد وه تمروز صرف بر آن ،مانت ایجاد پیا رسدانهدای متكثدر در
حاز بانكهاری بین ا مللی شه است .راهكار حل مشكل سا یفت« ،تناوعگرایای»
است ر شبكه بانكی وشار میتاانه برای حل مشكل پیا رسانی از رر های ذیدل
بهر منه شاد.
 .١-١-٣استفاده از پیامرسا های متمركز

یكی از رر های مه در راسدتای متنداعسدازی رر هدای نقدلرانتقدال رجدا ،
استفاد از پیا رسانهای متمروز است .ا بته تاصیه ایدن پدژرهش وندار هذاشدتن ر
عه استفاد از سامانه سا یفت نیست؛ بلكه تاصیه اصلی ایجداد تنداع ر تكثدر در
ابزارهای مرتبط با نقلرانتقال رجا است.
 .١-١-١-٣بهكارگیری «سپام» در تراكنشهای داخلی و بینالمللی

برای واهش اشراف نهادهای امنیتی دیگر وشدارها بدر سیسدت بانكدهاری داخلدی
وشار ،در ها نخست بهتر است پیا رسانی بین در بان

داخلی بر بستر سدا یفت

متاقف شاد .در حال حاضر ،سامانههای سپا ر سا یفت بهطار ماازی با یكدهیگر
برای بان های ایرانی قابلاسدتفاد اسدت .سدامانه سدپا دارای در بخدش ریدا ی ر
ارزی است .بخش ارزی این سامانه تاونان به دالیل مختلف اجرایدی نشده ر الز
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است بان های وشارهایی وه بیشترین حج تجارت را با ایران دارنه ،برای اتصال
به این سامانه در ار ایت باشنه ر در صارت عه تمایدل باند هدای خدارجی بده
استفاد از این سامانه ،راهكارهای دیگری در دستار وار قرار هیرد.
 .2-١-١-٣استفاده از پیامرسا مالی كشورهای طرف تعامل

سامانههای متعهدی در جهان در راستای تسهیل پرداختهای بینا مللی بهمداازات
سا یفت ایجاد شه است .سامانه «سیآیپیاس» 1در چین ،سامانه پیا رسانی مدا ی
ساختاریافته یا «اساِفا اس» 2در هنه ،سدامانه «اسپدیافاس» 3یدا سیسدت انتقدال
پیا های ما ی ررسیه ر در نهایت سامانه «تارهت  4»2اتحادیده اررپدا مثدالهدایی از
سامانههای پیا رسان ماازی سا یفت هستنه .این سامانهها در نتیجه تههیه به قالدت
دسترسی ،عملیاتی شهن تههیه یا به د یل محهردیتها ر ماانت مرتبط با استفاد از
سامانه سا یفت طراحی ر پیاد سازی شه انه.
 .2-١-٣استفاده از پیامرسا های توزیعشده

چنانچه از سامانه متمروز استفاد شاد (از سامانه سپا ایران یا سامانه متمروز دیگر
وشارها) ،مشكل دسترسی به داد ها ر امكان ساءاسدتفاد رجداد خااهده داشدت؛
بنابراین نمیتاان انتظار داشت وه سایر وشارها در استفاد از ی

سدامانه متمرودز

جهیه همراهی مناسبی داشته باشنه؛ پس معماری بینقص سامانه پیا رسدان مدا ی،
مه ترین فاوتار در مقبا یت آن در دیگر وشارها است .ناع معماری مارد پذیر
(دارای همه ریژهیهای مثبت سا یفت ر نهاشدتن ریژهدیهدای منفدی) «معمداری
تازیتشه » است .این ناع معماری شبكه پیا رسانی مدیتاانده جدایگزین مناسدبی
برای سا یفت باشه (.)Morabito, 2017, pp 31-32
در معماری تازیتشه  ،هر عضا شبكه تنها داد های ارسا ی ر دریدافتی خداد
را در اختیار دارد .برای بیان تفارت این ناع معماری در مقابدل معمداری متمرودز،
1. CIPS
2. SFMS
3. SPFS
4. TARGET 2
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بایه مزایا ر معایب مهل سنتی سدازماندهدی بررسدی شداد .در مدهل سدنتی بدرای
طراحی سامانههای اطحعاتی ،ی

نهاد مرودزی سدازماندهنده یدا «شدخص ا دث

قابلاعتماد» 1ایجاد میهردد وه مهیریت ولیه فراینهها را بدر عهده دارد .ایدن مدهل
سنتی سازمان دهی ،دارای مزایا ر معایبی است .مزایای سیست سنتی عبدارتانده از:
 -۱هر فردی با اتصال به سیست میتاانه با افراد عضا آن بهسادهی ارتبداط برقدرار
نمایه؛ ماننه تلفن وه با اتصال به شبكه آن ،میتاان با هر فدرد دارای تلفدن تمداس
هرفت؛  -2ایجاد همداهنگی بدین اعضدا ر استانهاردسدازی ارتباطدات بدا سدها ت
بیشتری صارت میهیرد.
مشكحت این مهل معماری ه بهطار خحصه عبارتانده از -۱ :ساءاسدتفاد
از اطحعات واربران ماننه ساءاسدتفاد از داد هدای سدا یفت در برنامده رهگیدری
تأمین ما ی تررریس ؛  -2اعمال حاومیت بدر رری وداربران (عده پایاپدای ودردن
تراونشهای بان های ایرانی تاسط اتاق پایاپای دالر مستقی ) ر عه سرریسدهی
به آنان در صارت رعایت نكردن شررط تعیینشه  .پیاست  ۱بهصارت شماتی ،
ا گای سازماندهی سنتی ر تازیتشه را نمایش داد است.
مشكل پیش رری نهادهای ما ی ر بانكی ایران بده د یدل تحدری هدای آمریكدا
دقیقاً مشكل در  ،یعنی ساءاستفاد از قهرت مدهیریت ر قالدت ارا ده خدهمات بده
متقاضیان است .برای حل مشكحت ناشی از ساءاستفاد از تمروز داد ها یا تمرودز
قهرت ،مهل سازماندهی بر اساس فنارری زنجیر بلاک ،مرتفتوننه مشكل ایدران
خااهه باد ر حاز ما ی ر بانكی را تا حه زیادی از محهرد تحری پذیری خدارج
میونه .در این مهل سازماندهی ،معایب سیست سنتی مرتفت شده اسدت؛ بده ایدن
صارت وه شخص ا ث قابلاعتمادی رجاد نهارد تا داد ها در آنها تمرودز یابده.
در نتیجه ساءاستفاد از قهرت در این رر

رجاد نخااهه داشت.

 .2-٣بستر بانکداری بین كشوری

در هلاها در برای اعمال تحری ها ،بسترهای مختلفی قابدل اسدتفاد اسدت؛ ایدن
راهكارها به شر زیر قابل ذور است:
1. Trusted Third Party
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 .١-2-٣استفاده از اتاق پایاپای خصوصی

مروزی ر شبكه بانكی وشار میتااننه با همكاری بان هایی وه در محدهرد

بان

تحری پذیری نیستنه ،ی

اتاق پایاپدای خصاصدی در وشدارهای مختلدف ایجداد

نماینه .این اتاق پایاپای میتاانه بخشی از انتقال پال بینا مللی وشار را بدر عهده
هیرد.
 .2-2-٣استفاده از روش نهاد ثالث

ی

بان

پاششی یا پایاپای را برای تراونشهدای بدینا مللدی

میتاانه نقش بان

ایفا ونه .معماالً بان های بزر

اررپایی این عملیات را بر عهده دارنده ر ایجداد

چنین بانكی در منالقه ،میتاانه به واهش ا رات تحری وم

ونه.

 .٣-2-٣استفاده از روش حسابهای متقابل

«رر

حسابهای متقابل» 1بین بان های مروزی یا پیمان پا ی درجانبده یكدی از

ابزارهای اصلی برقراری ارتباطات بانكی در شرایط فعلی است )15(.این ابدزار یكدی
از سدده رر

اصددلی انتقددال رجددا بددینبددانكی اسددت

(1994

 .)summers,تدداونان

وشارهای مختلفی از این بستر برای تاسعه تجارت ،سرمایههذاری ر ذخیدر ارزی
خاد استفاد ورد انه .وشارهای چین ،ژاپن ر ور جنابی به ترتیب با « »9« ،»42ر
« »5پیمان پدا ی ،وشدارهای پیشدرر در زمینده ایجداد بسدتر بدانكی درجانبده بدین
بان های مروزی خاد با استفاد از رر

حسابهای متقابدل بداد انده (محیدی ر

همكاران ،۱393 ،ص .)2
مه ترین ریژهی رر

حسابهای متقابل این است وه نهاد یدا وشدار دا ثی

بین تراونشها رجاد نهارد وه بخااهده محدهردیت ایجداد ونده .ایدن نداع انتقدال
بینبانكی صرفاً تابت ابا هسیاسی وشار مقابل است ر با تاجه به حج تجارت بدا
شروای عمه تجاری ایران ،میتاان از این ابزار بهر برداری بیشتری ورد .با تاجده
به اینكه رر

حساب متقابل بین در وشار اجرا میشاد ،نیاز بده ید

بسدتر امدن

برای ارسال پیا های بانكی دارد .بیشتر باند هدا بدرای پیدا رسدانی مدا ی خداد از
1. Nostro & Vostro Accounts
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سا یفت استفاد میوننه ر این پیدا رسدان مدا ی مهد بدینا مللدی ،از سدال 200۱
تاونان ،اطحعات تراونشهای بان های ایرانی را در قا ب برنامده رهگیدری تدأمین
()16

ما ی تررریس در اختیدار رزارت خزاندهداری ایداالت متحده قدرار داد اسدت؛

بنابراین اجرای پیمان های پدا ی درجانبده بدا اسدتفاد از سدا یفت ،باعدث وداهش
اشراف اطحعاتی رزارت خزانهداری آمریكا نخااهه شده .هفتندی اسدت ضدرررت
انعقاد پیمانهای پا ی در یا چنهجانبه در سیاستهای ولدی اقتصداد مقدارمتی ر در
ماد  ۱3قانان برنامه شش تاسعه مارد تأییه قرار هرفته اسدت .پیمدانهدای پدا ی
منعقه ایران ر رضعیت اجرایی آنها به شر زیر است:
 .١-٣-2-٣ایرا  -پاكستا

نخستین پیمان پا ی درجانبه بین بان

مروزی ایران ر همتایدان خدارجی خداد در

تداریخ  ۱5فدررردین  ۱396در سدالح معارندان ارزی باند هدای مرودزی ایدران ر
پاوستان امضدا شده )17(.باند

مرودزی پاوسدتان آیدیننامده ایدن قدرارداد را در ۱9

اردیبهشت  ۱396به بان های تجاری این وشار ابحغ ورد .فر مارد استفاد بدرای
تكمیل اطحعات ر ارسال به تهران نیز در ابحغیه بان

مروزی پاوسدتان پدیشبیندی

()18

شه است.

 .2-٣-2-٣ایرا  -تركیه

درمین پیمان پا ی درجانبه بین ایران ر ترویه در  ۱6مهر  ۱396در سدالح رؤسدای
بان

مروزی ایران ر ترویه امضا شه )19(.طبق اعح بان

مروزی ،طرفین ،اعتبداری

به میزان پنج میلیارد یر ترویه ر معادل آن به ریال ایران (در اختیار بان های عامدل
در وشار) به یكهیگر تخصیص دادنه وه برای هشایش اعتبارات اسدنادی بده نفدت
تجار در وشار بدا سررسدیه پرداخدت ید سدا ه اسدتفاد شداد .در ایدن قدرارداد
بان های ملی ایران ر زراعت بان

ترویه بهعناان بان هدای عامدل انتخداب شده

بادنه .نخستین تراونش این پیمان در تاریخ  27فرردین  ۱397بدین ایدن در باند
تجاری بت شه؛( )20اما مهت واتاهی پس از نخستین تراونش ،این بستر بدانكی بده
دالیل نامعلامی متاقف شه.
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 .٣-٣-2-٣ایرا  -چین

در  ۱2آذر  ،۱396ر یس بان

مروزی ایران در دیهار با معارن ونفدرانس مشدارتی

سیاسی خلق چین اعح ورد :پیمان پا ی درجانبده ریدال ر یداان نقدش مهمدی در
هستر

تبادالت تجاری ر بانكی بدین ایدران ر چدین خااهده داشدت )21(.در ایدن

خصاص مذاوراتی با ر یسول بان

()22

مروزی چین انجا شه است.

 .4-٣-2-٣ایرا  -روسیه

در  ۱4تیر  ،۱397در ششمین اجحس هرر بانكی ر ما ی ایران ر ررسیه تفاه نامه
هستر

همكاری درجانبه بین آقای «حسدین یعقدابی» ،معدارن بدینا ملدل باند
1

مروزی جمهاری اسحمی ایران ر آقدای «دیمیتدری اسدكابلكین» قدا مقدا باند
مروزی ررسیه ،امضا شه .تأویه این تفاه نامه بر اجرای پررژ پیا رسان مدا ی بدین
در وشار ،انعقاد پیمان پا ی ر استفاد از ظرفیت بیمههای اتكایی در بسدته جهیده
همكاریهای ما ی ر بانكی در وشار است.
 .5-٣-2-٣ایرا  -اروپا

پس از خررج ایاالت متحه از برجا  ،مذاور ایران ر اررپا با هدهف تدهار مندافت
ایران از برجا آغاز شه .در باز زمانی  9ماهه پس از خررج آمریكدا از برجدا تدا
ررنمایی از سامانه «اینستكس» ،2گرهاصلی ر بقطاهتمرکاز هفدترهاهدا ،طراحدی
سازرواری بهمنظار تهار ررابط ما ی ر بانكی بین ایران ر اررپا باد .از همان ابتدها
بحث دربار طراحی ی

وانال ریژ ما ی یا همان «اسپیری» 3مالر باد؛ به ایدن

معنا وه پال حاصل از صادرات ایران به اررپا در آن تجمیت ر از همین منابت بدرای
راردات واال از اررپا به مقصه ایران استفاد شداد .سدرانجا در  ۱۱بهمدن  ۱397از
سامانه اینستكس ررنمایی شه )23(.ا بته در حال حاضر این ابزار هنداز رارد مرحلده
عملیاتی نشه است .مه ترین دالیل عه رررد اینستكس به فاز اجرایی عبارتانده
از:
1. Dmitry Scablkin
2. INSTEX
3. SPV- Special purpose vehicle
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 .۱اجرای عملیات ما ی در اینستكس مستلز تا یه منابت ما ی ر تزریدق آن هدا
به حساب سپرد «اس پی ری» است .پرسش مالر این است وه چنانچده صدادرات
نفت ایران به اررپا مجهداً آغاز نشاد ،مندابت مدا ی از وجدا تا یده ر بده اس پدی ری
تزریق میشاد! به عبارت ررشنتر ،اسپی ری بهرن مندابت مدا ی بدهمثابده خدادرر
اوسی است وه ساخت نهارد.
 .2سه وشار اررپایی از نظر سیاسی ،تمایلی در ایجاد زمینده شكسدت پدررژ
فشار حهاوثری ترامپ علیه ایران نهارنه؛ به همین علت اسدت وده از همدان ابتدها
مقامات سه وشدار اررپدایی ،معاملده در قا دب اینسدتكس را منحصدر بده تجدارت
بشردرسددتانه وردندده ر در ادامدده آمریكددا دربددار تجددارت همددان واالهددا نیددز
سن انهازیهایی انجا داد.
 .3تجارت با ایران در قا ب اینستكس به د یل شفافیت مدراردات ،بسدیاری از
شروتها ر بان های اررپایی را در معرض تحری های ایاالت متحه قرار میدهده
ر این امر ،شروت ها ر بان ها را نسدبت بده فعا یدت در قا دب اینسدتكس د سدرد
میونه.
دربار سایر وشارها نظیر عراق( ،)24آذربایجان( )25ر هنه( )26نیز اطحعدات ولدی
در رسانهها مبنی بر امضای تفاه نامه به چش مدیخدارد .عاامدل ذیدل مدیتاانده
مه ترین ماانت اجرای پیمانهای پا ی درجانبه در شرایط فعلی باشه:

 -۱عه همگرایی سیاسی ،بانكی ر اطحعاتی در مذاورات با وشارهای عمه
طرف تجارت  :بان مرودزی ،رزارت صدنعت ،معدهن ر تجدارت ،رزارت نیدرر ر
رزارت نفت هر وها بهصارت مجزا با ترویه مذاور مدیوننده ر تفاهمدات سدایر
حاز ها به اجرای پیمان پا ی درجانبه مناط نمیشاد .دربدار سدایر وشدارها نیدز
چنین است؛

 -2عه جهیت بان

مروزی ر رعایت نكردن نكات فنی در قرارداد :در مدتن

پیمان پا ی ،نبایه قرارداد بین بان های مروزی به پال ملی بسته شداد؛ چراوده در
صارت افت ارز

پالهای ملی ،وشار مقابل متضرر شه ر به همدین د یدل رارد

پیمان نمیشاد .نكته مه آن است وه در الیده پرداخدت صدرفاً از پدالهدای ملدی
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استفاد میشاد .همچندین پیمدان پدا ی بدا وشدارهای دیگدر نبایده بدا اسدتفاد از
پیا رسان سا یفت انجا شاد؛ چراوه اطحعدات آن در اختیدار رزارت خزاندهداری
آمریكا قرار میهیرد.
 .٣-٣روابط كارگزاری

هلاها سا اعمال تحری  ،ررابط وارهزاری در وشدارهای مقصده اسدت .در هدر
وشار حهاقل ی

بان

ایرانی با قابلیتهدای ذیدل مدیتاانده بخشدی از انتقداالت

رجا را بر عهه هیرد -۱ :قادر باشده بدرای اشدخاص حقیقدی ر حقداقی وشدار
میزبان افتتا حساب نمایه؛  -2بتاانه در «زیرسداختهدای انتقدال حجدی وشدار
میزبان» 1به انتقال رجه بپردازد؛  -3تاانایی برقراری ارتباط با ایران را با پیدا رسدان
غیرسا یفت داشته باشده .هفتندی اسدت وده دسدتیابی بده ایدن قابلیدتهدا نیازمنده
هفترهاها ر تاافقات سالح باالی سیاسی است.
جمعبندی و نتیجهگیری
ایاالت متحه آمریكا هماار در ونار رضت تحدری علیده وشدارهای مختلدف ،بده
دنبال افزایش وارآمهی ر ا ربخشی آن بر اقتصادهای ههف بداد ر در ایدن زمینده
راهبردهای مختلفی را به وار برد اسدت؛ تحمیدل فشدار تحریمدی بدر اشدخاص ر
نهادهای خصاصی ر تغییر در محاسبات هزینده -فایده آنهدا ،تأویده هسدترد در
مقا ه شناخت ذینفت نهایی ر افزایش قابلتاجه ریسد

تعامدل بدا ایدران ،قاعده

هذاری در جهت ممزرجسازی تحری های هستهای ر غیرهسدتهای ر بدا البت عده
امكان جهاسازی آنها از یكدهیگر ،اسدتفاد از ظرفیدت پژرهشدی انهیشدكه هدای
نزدی

به دستگا حاومه این وشدار بدرای شناسدایی نقداط آسدیبپدذیر ایدران ر

سرانجا  ،هفت رهای چهر بده چهدر بدا مسدئاالن ر مقامدات ارشده وشدارهای
مختلف با ههف متقاعهسازی ر نشان دادن اهمیت ماضاع پایبنهی به تحری هدای
ایران ،مه ترین راهبردهای آمریكا در زمینه وارآمهسازی تحری ها باد انه.
در مقابل ،پژرهش حاضر مهعی است وه مقار سازی ر متناعسازی ابزارهدای
)1. Real-Time Gross Settlement (RTGS
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نقلرانتقال رجا در عرصه بینا مللی ،مه ترین راهبرد برای مقابلده غیرمتقاابن بدا
تحری های آمریكا اسدت ر اجدرای صدحیح ایدن راهبدرد مدیتاانده هوشامندی ر
وارآمهی تحری های آمریكا (ما ی ر غیرما ی) را با چا ش جدهی مااجده ونده .در
این زمینه سه هلاها اصلی رجاد دارد -۱ :پیا رسان مدا ی بدینا مللدی؛  -2بسدتر
بانكهاری بینوشاری؛  -3ررابط وارهزاری.
برای غلبه بدر چدا شهدای مدرتبط بدا پیدا رسدانی مدا ی پیشدنهادهایی نظیدر
بهوارهیری پیا رسانهای متمروز دیگر غیر از سا یفت نظیر سدپا  ،سدیآیپدیاس
چین ،اسافا اس هنه ،اسپیافسی ر سایبر افتی ررسدیه ر در نهایدت سدامانه
تارهت  2اتحادیه اررپا ر همچنین طراحی ر استفاد از سامانه پیا رسان تازیتشده
ارا ه میشاد.
دربار مسئله بانكهاری بین وشاری نیز راهكارهایی نظیر بهدر هیدری از اتداق
پایاپای خصاصی ر رر های نهاد ا ث ر حسابهای متقابل یا همان پیمان پدا ی
درجانبه تاصیه میهردد .نكته قابلتاجه این است وده بدا رجداد تصدریح ر ا دزا
قانانی به انعقاد پیمانهای پا ی درجانبه ر استفاد از آن برای تسدهیل جابدهجدایی
رجا  ،هناز در حاز عملیداتی پیشدرفتی در ایدن حداز حاصدل نشده  ،هرچنده
اقهاماتی در بعه نظری ر قراردادی صارت هرفته است.
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یادداشتها
 .۱رزارت خزانهداری آمریكا از رزارتخانههای اصلی در ماضاع تحری ایران است .دفتدر
ونترل داراییهای خارجی زیرمجماعه این رزارتخانه است وه بر اساس اههاف ر
سیاستهای خارجی ایداالتمتحده تحدری هدای اقتصدادی ر بازرهدانی را علیده
در تها ،سازمان ها ر افراد غیرآمریكایی اعمال میونه .مه ترین رظدایف رزارت
خزانهداری آمریكا در حاز تحری معرفی شروتها ،نهادها ر اشخاص حقیقدی ر
حقاقی تحری شه ر بهررزرسانی مهار این اشخاص ،اطحعرسانی دربار ود ر
ویف تحری های هر وشار از طریق درج پرسش ر پاسخهای پرتكرار در سدایت،
اعالای معافیتهای تحریمی به وشدارها ر مجازهدای عمدامی در مدارد تعامدل
اقتصادی با وشارهای تحت تحدری در حداز هدای خداص ر سدرانجا بررسدی
درخااست شروت ها ر نهادهای خارجی دربار امكان تعامل در حاز های خاص
با وشارهای تحریمی ر ارا ه مجازهای ماردی است.
 .2فینسدن ( )FINCEN- Financial Crimes Enforcement Networkنهداد زیرمجماعده
رزارت خزانه داری آمریكا اسدت وده رظیفده مقابلده بدا پدالشدایی ر رهگیدری
تراونشهای ما ی را بر عهه دارد.
 .3شایه بتاان با ی مثال تفارت تحری بخشی ر تحری هاشمنه را بهخابی تاضیح داد.
فرض ونیه دستگا های اطحعاتی تههیهی را مبندی بدر بمدبهدذاری در یكدی از
خیابان های اصلی شهر دریافت ورد انه؛ برای مقابلده بدا ایدن تههیده در راهكدار
رجاد داد -۱ :بستن ابتها تا انتهای خیابان ،ممناعیت هرهانه تدردد ،جلداهیری از
انجا وسبروار در آن خیابان ر  ...طبیعی است وه هزینههدای ایدن رر بسدیار
زیاد است؛ از جمله افزایش ترافی خیابانهای ه جاار ،اخحل در معیشت وسبه
خیابان ر -2 ...استفاد از ابزارهای هاشمنه در ولیده ررردیهدا ر خررجدیهدای
خیابان ر جلاهیری از حروت افراد ر خادررهای مشكاک؛ در این رر عبدار ر
مررر در آن خیابان ادامه مییابه ر وسبروار نیز دچار مشكل نمیشداد .در ایدن
مثال ،تحری بخشی مشابه راهكار نخست ر تحری هاشمنه مشدابه راهكدار در
است.
 .4بلاوه شهن تما داراییها در آمریكا ر ممناعیدت انجدا هرهانده تراونشدی رری ایدن
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داراییها ،اع از داراییهایی وه در حال حاضر در آمریكا قرار دارد یا از ایدن بده
بعه رارد خاک آمریكا میشاد یا در حال حاضر یا آینه تحت ما كیدت ر ونتدرل
ی شخص آمریكایی (داخل خاک آمریكا ر خارج آن) قرار خااهه هرفت.
 .5تحری انایه به این معنا است وه اشخاص حقیقی ر حقاقی آمریكایی ر غیرآمریكایی
نسبت به تعامل با اشخاص تحریمی منت شه انه؛ بهعبارتدیگدر ،هدر شدخص ر
نهادی در هر نقالهای از جهان ،چنانچه بخااهه تعامدل خداد را بدا نظدا مدا ی ر
اقتصادی آمریكا ادامه دهه ،حق نهارد با اشخاص تحری شه ذیدل عنداان انایده
مرارد اقتصادی داشته باشه.
 .6منظار از تحری ار یه آن است وه اشخاص ر نهادهای آمریكایی حق تعامدل اقتصدادی
با اشخاص تحری شه نهارنه؛ بهعبارتدیگر در تعامل اشخاص حقیقی ر حقاقی
غیرآمریكایی با اشخاص تحری شه منعی رجاد نهارد.
 .7مسا ل ر نهادهای مرتبط با نقض حقاق بشر در ایران به طار مفصل در قدانان «»TRA
آمریكا تبیین ر تحری شه انه.
 .8رزارت خزانهداری آمریكا در تاریخ  ۱9مهر  ،۱397متنی با عناان «هزار مشارتی در
خصاص فعا یت ها ر تح های غیرقانانی ایران برای ساءاستفاد از نظدا مدا ی
بینا مللی» منتشر ودرد وده در آن بدر مقا ده شدناخت ذینفدت نهدایی ر ارزیدابی
تشهیهی تمروز ریژ ای نماد است.
 .9ارف یا دفتر ونترل داراییهای خارجی ،تشدكیحتی ذیدل رزارت خزاندهداری آمریكدا
است؛ رظایف این مجماعده عبدارت اسدت از -۱ :شناسدایی ر درج اشدخاص ر
نهادهای بهاصالح خاطی در یست تحری ؛  -2بهررزرسدانی دسدتارا عملهدا ر
تاصیه ها دربار امكان ر نحا تعامل با اشخاص ر نهادهای تحری شه ؛  -3رصه
اطحعاتی ر رضت جریمه علیه بان ها ر اشخاصی وه به افدراد مندهرج در یسدت
اسدیان خهمات ارا ه میوننه.
 .۱0جهت بررسی بیشتر به ین زیر مراجعه ونیه :
https:// www. treasury. gov/ resource- center/ sanctions/ OFAC- Enforcement/
Pages/ 20190920.aspx

 .۱۱برای مالا عه بیشتر ن بده هدزار «تحلیدل ر بررسدی آ دار بازهشدت تحدری هدای
ایاالتمتحه  .۱ :حاز پیا رسان ما ی» به شمار مسلسل .۱80۱5950
« .۱2جامعه جهانی ارتباطات را درر مدا ی بدینبدانكی» ( The Society for Worldwide
 )Interbank Financial Telecommunicationیا بهاختصار «سدا یفت» ()SWIFT
شبكه ای اسدت وده بده ماسسدات مدا ی امكدان مدی دهده اطحعدات مربداط بده
تراونشهای ما ی را در محیالی امن ر استانهارد تبادل وننه .سا یفت ی شدروت
تعارنی است وه ما آن نهادهای مدا ی عضدا آن هسدتنه ر بدا قداانین بلژید
فعا یت میونه .شروت سا یفت هیچهانه فعا یت بانكی ماننه افتتدا ر نگدهداری
حساب ،پرداخت ،پایاپای ر تسایه انجا نمیدهه؛ بلكه ماننه ی ایمیل بینبانكی

32

روابط خارجی ♦ سال دهم ♦ شماره چهلم ♦ زمستان 1397

عمل میونه ر به باند هدا ر نهادهدای مدا ی اجداز مدیدهده وده از را درر بده
حسابشان دسترسی داشته باشنه ر بستر مناسبی برای احراز هایت مشدتریان از را
درر است ر بان ِ عامل نگران احراز هایت ارسدالوننده پیدا نیسدت .بده د یدل
هستردهی ر تسلط سا یفت در حاز ارتباطات ما ی بینبانكی ،غا ب باند هدایی
وه فعا یت بانكی بررنمرزی دارنه ،در شبكه سا یفت فعدال هسدتنه ر پیدا هدای
خاد را از طریق آن با سها ت ر هزینه ومتری انتقال میدهنه.
 .۱3جهت مالا عه بیشتر ن به :
https://home.treasury.gov/policy-issues/terrorism-and-illicit-finance/terroristfinance-tracking-program-tftp
14. General Secretariat of the Council of The EU, Information Note, EU-US
agreement on the processing and transfer of financial messaging data for
purpose of the US Terrorist Finance Tracking Programme (TFTP),
Questions and Answers, Nov 2009, available at: https://www.consilium.
europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/111559.pdf

 .۱5برای مالا عه بیشتر ن به هزار «بررسدی ضدرررت ر امكدان انعقداد پیمدان پدا ی
درجانبه» به شمار مسلسل .۱3962
16. https:// home. treasury. gov/ policy- issues/ terrorism- and- illicit- finance/
terrorist- finance-tracking-program-tftp
17. pk/press/2017/Pr-IranBank-14-Apr-17.pdf

18. www.sbp.org.pk/epd/2017/FEC4-Annex.pdf

 .۱9سایت رسمی بان مروزی« ،ساآپ درجانبه ریال  -یر نهایی شده» مدار  27مهدر
 ۱396وه خبر .۱6977
 .20سایت رسمی بان مروزی« ،ساآپ ارزی ایران د ترویه اجرایی شه  /هشایش ار دین
ملی» مار  27فررردین  ،۱397وه خبر .۱7689
اعتبار اسنادی تاسط بان
 .2۱بخشی از صاحب نظران بر این باررنه وه ررابط ایران با چدین ،ارالً راهبدردی نیسدت
انیاً سازهار نیست؛ راهبردی نیست به این معنا وه سدالح ررابدط ایدن در وشدار،
فرع بر ررابط ایران با وشارهای اررپایی تعریدف مدی شداد ر در نگدا بعضدی از
سیاست هذاران ایرانی ،ار ایت با برقراری راباله با وشارهای اررپایی است ر اهدر
آن راباله به د یلی دچار نقص شده ،چدرخش بده سدمت چدین در دسدتار قدرار
می هیرد .خلت یه شروت چینی  CNPCاز یكی از میهان های نفتی ایران ر اعالدای
امتیاز آن به شروت فرانسای تاتال در درر برجا ر در نقاله مقابدل ،هدرایش بده
سمت همان شروت پس از خررج آمریكا از برجا  ،شداهه مثدال هدای مهمدی در
مارد عه راهبردی بادن راباله ایران ر چین است .دربار سدازهار نبدادن ررابدط
ایران ر چین هفته مدی شداد ،ایدران در بعضدی فعا یدت هدای بدررن مدرزی خداد
برنامههایی را به اجرا میهذارد وه با سیاستها ر راهبردهدای اقتصدادی چدین در
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بعه بین ا مللی تناقض ذاتی دارد؛ همكاری مشترک با هنه در بنهر چابهار ،یكی از
مه ترین چا ش های استراتژی «ی پهنه -ی را » چین است .غرض نهایی آنكه
تصمی به برقراری ررابط راهبردی با چین ،نیازمنه تصمیمی در سالح وحن است
ر در صددارت اتخدداذ چنددین تصددمیمی ،بایدده دیپلماسددی اقتصددادی ایددران تالددابق
حهاوثری با آن تصمی داشته باشه (هفتنی اسدت وده نایسدنه  ،زرمداً تاصدیهای
برای برقراری ررابط راهبردی با چین نهارد ،بلكه ماضاع این است وه اهدر قدرار
بر ایجاد ررابط راهبردی با این وشار باشه ،بایه برنامه های بررن مرزی ایران با آن
تناسب ر سازهاری حهاوثری داشته باشه).
 .22سایت رسمی بان مروزی« ،ایران ر چدین در پدی حدذف دالر از مبدادالت بدانكی»
مار  ۱2آذر  ،۱397وه خبر .۱7۱72
 .23اینستكس در حقیقت ی ابزار حسابهاری است وه نقش تسایههری ما ی مدرتبط بدا
تجارت را انجا می دهه؛ بهطاریوه دیگر نیازی به دخا ت بان های اررپدایی در
نقل رانتقال رجا نباشه .سازروار تسایه به این صارت است وه ابتها بایده مندابت
ما ی به صارت اعتبار در این ابزار ایجاد شاد؛ این منابت به در صارت قابل ایجداد
است -۱ :صادرات واال (به طدار خداص نفدت) از ایدران بده اررپدا؛  -2انتقدال از
حساب ماجاد در وشار ا ث به ابزار ما ی اررپا؛ برای مثال انتقال اعتبار ماجداد
در حساب ایران نزد بان وانلان چین به ابدزار مدا ی اررپدایی .در ادامده اعتبدار
ایجاد شه در ابزار ،به شروت هایی تخصیص داد می شاد وه واال ر خدهمات بده
ایران صادر میوننه؛ بهعبارتدیگر مه ترین وارورد ایدن ابدزار عبدارت اسدت از:
دستهبنهی ر واهش پرداختیهای فرامرزی به داخل ایران ر خارج از این وشار.
 .24خبرهزاری ایسنا« ،جز یات پیمان پا ی ایران ر عراق اعح شه» مار  ۱4اردیبهشت
 ،۱397وه خبر .9402۱407490
 .25خبرهزاری مهر« ،پیگیری اجرای پیمانهای پا ی با عراق ،ررسیه ر آذربایجان» مدار
 ۱6تیر ۱397 ،وه خبر .4340388
 .26شبكه ا عا « ،تعیین تكلیف مبادالت پا ی  -مدا ی ایدران ر هنده بدا مشدخص شدهن
سازروار اررپاییها» مار  ۱5مهر .۱397
وضع مجدد تحريم هاي آمريكا عليه ايران باعث شدد كده تعددادي از كشدرههاي طدر تعامد
ايران ،از ادامه همكاهي دست بكشند؛ هند يكي از كشرههايي برد كه واهدات نفدت از
ايران ها متعاقب وضع تحريم كاهش و ده نهايت به صفر هساند .برهسي ها نشان مي دهد
كه اين كشره تا به حال تطابق حداكثري بدا سياسدت تحريمدي ايداتت متحدد آمريكدا
داشته است .خردداهي از واهدات نفت ايران باعث شد است كه اوتً منابع مالي جديدد
ده آن كشره ايجاد نشرد؛ ثانياً منابع پيشين نيز هو به كاهش و اتمام باشد؛ بنابراين تداوم
سياست هند ده عدم واهدات نفت از ايران باعث خراهد شد كده تجداهت ايدران و هندد
بهشدت كاهش يابد .تمكين كشره هند به سياسدتهداي تحريمدي آمريكدا ،ندهفقد ده
حرز نفت ،بلكه ده حرز هواب مالي و بانكي نيز جاهي و ساهي است.
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سایت رسمی بان مروزی.
سایت رسمی بان ملی ایران.
خبرهزاری ایسنا.
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